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បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺមាននោលបាំណងសត្មាបជួ់យនៅដលត់្កមុហ ៊ុនត្បរិបរត ិការអចលនត្ទពយ ត្រួរពិនិរយនមើល
ខែនការរបស់ែល នួ នដើមបីការពារនូវការរកីរាលដាលពីជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងបាំនពញបខនែមនលើ នោល
ការណ៍ខណនាំសត្មាប់ត្កមុហ ៊ុនត្បរិបរត ិការអចលនត្ទពយ។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺជានសចកត ីសនងេប និងមានសារែែ ីៗ
សត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអនកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ ម៊ុននពលនត្បើបញ្ជ តី្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននផែនការជាកល់ាក់ទៅកផនលងទ វ្ ើការជា
លាយលកខណ៍អកសរ 
 ប៊ុគគល(នន)ខដលទទួលែ៊ុសត្រូវកន ុងការអន៊ុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអន៊ុវរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរី៊ុស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំងម៊ុែ អន៊ុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករ
និនោជិរខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអន៊ុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូវចាំណ៊ុ ចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនស៊ុើបអនងករករណី COVID សូមែតល់ដាំណឹងដល់មនទ ីរស៊ុខាភិបលកន ុងមូលដាា ន 
និងកាំណរ់អរតសញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ 
និងប៊ុគគលិកខដលបនឆ្ែង។ 

 ខបបបទសត្មាប់កខនែងន វ្ ើការនៅនពលមានការែ្ុេះនែើងថ្នជាំងឺននេះ ត្សបតាមការខណនាំរបស ់
CDPH ។ 

 ន វ្ ើបចច ុបបននភាពខែនការជាចាំបចន់ដើមបីទប់សាក រ់ករណីនកើរនែើងបខនែមនទៀរ។   

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់វគ្គបណ្ត ុះបណ្តត លកមមករ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអនកខដលងាយរងនត្ោេះ។ 

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅែទេះ ដូចជាសីរ៊ុណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ញា នដាយ
នត្បើ ការខណនាំរបស ់CDC។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការមិនមកន វ្ ើការ ត្បសិននបើកមមករមានការកអក ត្គនុនតត  ពិបកដកដនងហ ើម 
ត្គនុញាក់ ឈឺសាច់ដ៊ុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បរ់បង់រសជារិ ឬកែ ិនងមី រឹងត្ចម៊ុេះ ឬនហៀរសាំនបរ 
ចនងាអ រ ឬកអ រួ ឬត្បសិននបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ខដលពួកនគបនទាក់ទងជាមួយ ត្រូវបននគន វ្ ើ
នរាគវនិិចឆ ័យថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាគវនិិចឆ ័យថ្ន COVID-19 ប៊ុគគលិកអាចត្រលប់មកន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចបត់ាាំងពីការចបន់ែតើមបងាហ ញនរាគសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្គនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចមាៃ យពោីន  ទា ាំងនៅកន ុងនមា៉ា ងន វ្ ើការ និងនត្តនមា៉ា ងន វ្ ើការ។ 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-real-estate.pdf
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-real-estate.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា សត្កណ្តរ់ រមួទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

 ព័រ៌មានសត ីពីអរែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាកខដលទទួលបនត្បក់ឈន លួ រមួទា ាំង ចាប់នឆ្ែ ើយ
របនៅនឹងវរី៊ុសកូរ ណូ្តនដាយយកត្គួសារជាចមបង និងអរែត្បនោជន៍សាំណងរបស់កមមករសែ ិរនៅ
នត្កាម បទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិនលែ N-62-20 របស់អភិបលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ទាាំងននេះ
ចូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអនកន ៉ា ការឯករាជយ កមមករន វ្ ើការបនណ្តត េះអាសនន  ឬជាប់កិចចសនា និងអនកសម ័ត្គ
ចិរតនៅកន ុងនោលការណ៍ទាាំងននេះ និងធានថាពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាំ
បច់។ 

ការពិនិរយ និងវធិានការត្គ្ប់ត្គ្ងសត្ាបប់ុគ្គលាា ក់ៗ  
 ការពិនិរយនរាគសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរ៊ុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតកមមករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាគសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអនម័យោងថ្ដ។ 

 ែតល ់និងធានថា កមមករនិនោជិរពាក់មា៉ា ស និងឧបករណ៍ការពារផ្ទទ ល់ែល នួ (PPE) ខដលចាំបច់
ទាាំងអស់។ 

 ែតល់នត្សាមថ្ដខដលអាចនបេះនចលបននៅប៊ុគគលិក ជាការបខនែមនលើការោងថ្ដញឹកញាប់
សត្មាប់កិចចការ ដូចជាការកាន់របស់របរខដលប៉ាេះជាញឹកញាប់ ឬន វ្ ើការពិនិរយនរាគសញ្ញា ។ 

 ដាក់សាែ កសញ្ញា  និងត្បត្សយ័ទាក់ទងនៅកន ុងការបញ្ញជ ក់កន ុងការកក់ថា នភញៀវទា ាំងអស់ត្រូវពាក់
មា៉ា ស ឬរបាំងម៊ុែ អន៊ុវរតការរកាគមាែ ររាងកាយ ោងថ្ដជាមួយសាប ូឲ្យបនញឹកញាប់ នត្បើទឹក
អនម័យោងថ្ដ និងមិនយកថ្ដប៉ាេះនលើថ្ែទម៊ុែរបស់ពួកនគ នៅនពលមកនមើលកខនែងលក់
អចលនត្ទពយនដាយផ្ទទ ល់។ 

 គួររមែ ឹកអរិងិជនឲ្យពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាំងម៊ុែ និងែតល់មា៉ា ស់ ឬរបាំងម៊ុែនៅអរិងជិនណ្តខដលមក
ដល់នដាយមិនបនពាក់វា។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្សត្ាប់កផនលងទ វ្ ើការ 
 អន៊ុវរតការសមាអ រឱ្យបនហម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលចរាចរណ៍ក៊ុេះករ។ 

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់នមនរាគនលើថ្ែទខដលត្រូវបននត្បើជាទូនៅឲ្យបនញឺកញាប់។ 

 សមាអ រ និងន វ្ ើអនម័យឧបករណ៍ទាាំងអស់ និងឧបករណ៍ខដលបននត្បើត្បស់រមួោន នរៀងរាលន់ពល
នត្បើត្បស់មតងៗ។ 

 សមាែ ប់នមនរាគនលើឧបករណ៍ខដលឆ្ែងការ់ថ្ដពីកមមករនិនោជិរ និងអរិងិជន រមួទា ាំងកាា រ
រនមបៀរខាទ ស ់និងកូននសារ។ 

 បាំពាក់ទីតាាំងកខនែងន វ្ ើការ និងរ៊ុន វ្ ើការ នូវែលិរែលសត្មាប់សមាែ ប់នមនរាគ ឲ្យបនត្រឹមត្រូវ 
រមួទា ាំងទឹកអនម័យោងថ្ដ និងត្កណ្តរ់ជូរអនម័យ និងែតល់ទឹកអនម័យោងថ្ដផ្ទទ ល់ែល នួ
ដល់កមមករទាាំងអស់។ 

 ែតល់នពលនវោដល់កមមករនិនោជិរនដើមបីអន៊ុវរតអនម័យកន ុងអាំែុងនពលប្រូនវនន វ្ ើការរបស់ពួក
នគ។ 

 ធានថា កខនែងអនម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្គប់នពល។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍មិននត្បើថ្ដ។ 

 រត្មូវឱ្យកមមករន វ្ ើការសមាអ រ និងសមាែ ប់នមនរាគនៅបរនិវណកខនែងការងារផ្ទទ លែ់ល នួ និងែតល់
ែលិរែលសមាអ រចាំបច់។ 

 ខកខត្បនមា៉ា ង នបើចាំបច់ នដើមបីធានឲ្យមានការសមាអ របនហម រ់ចរ់។ 

 សមាអ រត្គប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា ស៊ុីនបូម្ូលី ខដលនត្បើរត្មង HEPA ឬវ ិ្ ីនែេងនទៀរខដលមិន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាគចូលកន ុងែយល់។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


 ពិចរណ្តការនលើការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

 នត្បើត្បស់ែលិរែល ខដលត្រូវបនអន៊ុម័រឲ្យនត្បើត្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 នៅកន ុងបញ្ជ ី ខដល
បនអន៊ុម័រនដាយទីភាន ក់ងារការពារបរសិាែ ន (EPA) និងែតល់ការបណុ្េះបណ្តត លដល់កមមករ
និនោជិរសត ីអាំពីនត្ោេះថាន ក់កន ុងការនត្បើត្បស់សារធារ៊ុគីមី ការខណនាំពែីលិរែល រត្មូវការែយល់
នចញចូល និងលកេែណឌ រត្មូវរបស់ Cal/OSHA។ អន៊ុវរត  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺហឺរនដាយស៊ុវរែ ិភាព
របស ់CDPH។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាល បទ់មទោគ្សត្ាប់អចលនត្ទពយ
ផែលបានបង្ហា ញ 
 អន៊ុវរតការសមាអ រ និងសមាែ ប់នមនរាគនលើថ្ែទខដលនត្បើត្បស់ញឹកញាប់ឲ្យបនហម រ់ចរ់ ម៊ុន និង

នត្កាយនពលន វ្ ើការបងាហ ញរចួ។ សមាអ រត្គប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា ស៊ុីនបូម្ូលី ខដលនត្បើរត្មង HEPA 
ឬវ ិ្ ីនែេងនទៀរខដលមិនបាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាគចូលកន ុងែយល់។ 

 កន ុងនពលន វ្ ើការបងាហ ញ ត្រូវឲ្យមានែយល់លអពខីាងនត្តចូល។ 

 ខណនាំកមមករនិនោជិរឲ្យជូរសមាអ រ និងសមាែ ប់នមនរាគនលើរបស់របរខដលអរិងជិនប៉ាេះ បនទ ប់ពី
នត្បើត្បស់រចួ។ 

 ែតល់នពលនវោ និងសាំណងដល់កមមករនិនោជិរ នដើមបីអន៊ុវរតការវធិានអនម័យ។ 

 ត្រូវបាំពាក់ទីតាាំងអចលនត្ទពយខដលបនបងាហ ញនហើយនូវែលិរែលអនម័យ និងសមាែ ប់នមនរាគ
នលើថ្ដ និងថ្ែទអវ ីមួយ។  

 មន៊ុសេទាាំងអស់ខដលចូលអោរអចលនត្ទពយ ត្រូវោងថ្ដជាមួយសាប ូ  និងទឹក ឬនត្បើទឹកអនម័
យោងថ្ដភាែ មៗ នៅនពលចូល និងម៊ុននពលនដើរនមើល ឬត្រួរពិនិរយអចលនត្ទពយ។  

 ខកសត្មួល ឬខកខត្បការបងាហ ញ នដើមបីែតលន់ពលនវោត្គប់ត្ោន់សត្មាប់សមាអ រ និងសមាែ ប់នមនរាគ
ឲ្យបនត្រឹមត្រូវ។  

ទោលការណ៍ផណនាំពីការរកាគ្ាល រពោីា ទៅកផនលងទ វ្ ើការ 
 រកា គមាែ ររាងកាយោ៉ា ងរិចណ្តស់ត្បាំមួយហវ ីររវាង កមមករនិនោជិរ និងអរិងិជន។  

 អន៊ុវរត វធិានការនដើមបដីាក់ដាច់នដាយខែកចាំនពាេះកមមករនិនោជិរោ៉ា ងរិចត្បាំមួយហវ ីរ នដាយ
នត្បើវធិានការដូចជាការខបងខចករបូវនត  ឬសញ្ញា ខដលនមើលន ើញ (ឧទាហរណ៍ សញ្ញា សមាគ ល់នលើ
កត្មាលឥដា សក ុ រពណ៌ ឬសញ្ញា នដើមបីចងអ ុលបងាហ ញពីកខនែងខដលកមមករគួរឈរ)។ 

 កាំណរ់ចាំនួនកមមករនិនោជិរនៅកន ុងការោិល័យកន ុងនពលខរមួយ។  

 នរៀបចាំកខនែងន វ្ ើការកន ុងការោិល័យនែើងវញិ និងបនែយទាំហាំថ្នបនទប់សនន ិសិទ និងបនទប់ត្បជ៊ុាំ
នដើមបធីានបននូវកខនែងន វ្ ើការខដលអន៊ុញ្ញា រឲ្យមានគមាែ រត្បាំមួយហវ ីររវាងកមមករនិនោជិរ។  

 នរៀបចាំនវនឈប់សត្មាករបស់កមមករនិនោជិរ នដាយអន៊ុនោមតាមបទបបញ្ារតសិត ីពីត្បក់ឈន លួ 
និងនមា៉ា ង នដើមបីរការនបៀបរបបថ្នគមាែ រស៊ុវរែ ិភាព។  

 កាំណរ់ែល វូដាច់នដាយខែកសត្មាប់ការចូលនិងនចញកខនែងការោិល័យ និងបនងក ើរែល វូនដើរ និង
សាលរង់ចាំ។ 

 បិទ ឬដាក់កត្មិរនលើកខនែងរមួ ខដលប៊ុគគលិកអាចនឹងត្បមូលែុ្ាំោន  និងន វ្ ើអនត រកមម។ 

 កាំណរ់រចនសមព័នធ នែើងវញិ  រ តរបនត ឹង ឬបិទបនទប់សត្មាក និងបនងក ើរកខនែងទាំននរបខនែម
សត្មាប់ការសត្មាកលាំ ខហកាយតាមខដលអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 បិទរាំបន់បនត្មើកានហវ  ទឹក និងអាហារសត្មន់នដាយែល នួឯង។ ែតល់ជូនដបទឹកដល់ប៊ុគគលមាន ក់ៗ 
ត្បសិននបើមិនមានត្បភពទឹកសមរមយនែេងនទៀរ។ 

 បងាហ ញផ្ទែ កសញ្ញា នដើមបីរមែ ឹកនគពីការរកាគមាែ រពីោន  ការន វ្ ើអនម័យសមាអ រថ្ដឲ្យបនត្រឹមត្រូវ 
និងការនត្បើត្បស់មា៉ា ស់នៅត្គប់ឱ្កាស។  

 បញ្ឈប់ការន វ្ ើដាំនណើរខដលមិនចាំបច់ និងនលើកទឹកចិរតឲ្យមានការត្បជ៊ុាំពីចមាៃ យតាមរយៈទូរស័ពទ 
និងអ៊ុីន្ឺណិរ។។ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 បញ្ឍប់ការន វ្ ើដាំនណើរកន ុងរងយនតរមួោន  និងដាច់នដាយខែកពីោន  សត្មាប់សកមមភាព ផ្ទទ ល់ែល នួណ្ត
មួយ។ 

 រត្មូវឲ្យកមមករនិនោជិរនចៀសវាងការចប់ថ្ដ និងការសាវ គមន៍ត្សនដៀងោន ខដលន វ្ ើឲ្យែូចដល់
ការរកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 នចៀសវាង ការកាន់របស់របរ ដូចជា ប ៊ិច ត្កដាសសាន ម និងនសា ខដលមានអនកនែេងនទៀរប៉ាេះ។ 

 អន៊ុវរតត្បរិបរត ិការអចលនត្ទពយជាក់ខសតងតាមត្បព័នធឌីជីងល នៅនពលណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅប
ន។   

 នចៀសវាងមិនឲ្យមានការប៉ាេះពាល់រាងកាយកន ុងការដឹកជញ្ច នូទាំនិញនៅការោិល័យ។  

គ្ាល រោងកាយកន តងទពលបង្ហា ញអចលនត្ទពយ 
 នត្បើត្បព័នធណ្តរ់ជួប ឬវ ិ្ ីចូលតាមត្បព័នធឌជីីងល នដើមបីត្គប់ត្គងចាំនួនមន៊ុសេនៅកន ុងែទេះ ឬ

អចលត្ទពយ។  

 បងាហ ញែទេះខដលមិនមានមន៊ុសេនៅ នពលណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបន។  

 នត្បើការនដើរនមើលអចលនត្ទពយតាមអនឡាញ ជាំនួសវញិ នៅកខនែងណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបន។  

 ត្រូវនបើកទាវ រចាំហរនដើមបកីារ់បនែយការប៉ាេះរបស់អរិងិជននៅនលើថ្ែទអវ ីមួយ។ 

 នត្កើនរមែ ឹកអរិងិជនឲ្យរកាគមាែ ររាងកាយ និងនចៀសវាងប៉ាេះបងាក ន់ថ្ដ ក៊ុងតាក់ ត្បដាប់ទាញ ជា
នដើម។  

 ជូរសមាអ រថ្ែទ ខដលអាចត្រូវបនប៉ាេះញឹកញាប់ ម៊ុន និងនត្កាយនពលការបងាហ ញនដាយផ្ទទ ល់។ 

 រាល់ព័រ៌មាន និងឯកសារទីែាននគួរត្រូវបននែញើជូនតាមខបបនអែិចត្រូនិក នដើមបនីចៀសវាង
ការកាន់ឯកសារទាាំងននេះនឹងថ្ដ។  
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